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NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
MINISTER KRIŽANIČ NE BO VZTRAJAL PRI ZNIŽEVANJU SREDSTEV
OBČINAM
Z ministrom za finance dr. Francem Križaničem in ministrico za lokalno samoupravo in
regionalno politiko mag. Zlato Ploštajner so se v petek 5. junija 2009, sestali predstavniki
obeh reprezentativnih asociacij lokalnih skupnosti (Skupnost občin Slovenije in Združenje
občin Slovenije). Predstavnice in predstavniki obeh asociacij so preprečili, da se uresniči
predlog Ministrstva za finance, po katerem bi se občinam zmanjšala sredstva (znižanje
povprečnine za 2 EUR; povečanje skupnih davčnih prihodkov v smislu 4,5 mio EUR manj
dohodnine; zmanjšanje sredstev za sofinanciranje investicij za 3,65%). Predstavniki
Skupnosti občin Slovenije smo opozorili, da nikakor ne moremo pristati na znižanje sredstev.
Prav tako smo opozorili, da smo v času pogajanj za višino povprečnine v začetku tega leta
pristali na nižji znesek povprečnine za to leto, vendar ob dogovoru, da se uredijo še nekatera
druga problematična vprašanja. Ker se le‐ta ni uresničil ni pričakovati, da bodo občine
pristale na znižanja finančnih sredstev, če se njihove, z zakonom oziroma podzakonskimi
predpisi določene obveznosti, ne bodo znižale. Skupnost občin je zato predlagala, da resorno
ministrstvo (SVLR) pripravi sestanke s pristojnimi ministrstvi, na katerih bi se pogovorili o
možnostih za zmanjševanje obveznosti občin (kot so področje predšolske vzgoje, okolja,
prostora…), med drugim pa je bilo tudi opozorjeno na težave pri črpanju evropskih sredstev.
Minister dr. Križanič je predlog o zmanjšanju stroškov za občine podprl, prav tako se je s tem
strinjala ministrica Ploštajnerjeva. Ob zaključku sestanka je minister dr. Križanič ugotovil, da
v tem trenutku ni izvedljivo sistemsko zmanjševanje finančnih sredstev za občine in zato na
tem ne bo vztrajal, vendar je opozoril, da se lahko do konca tega leta še marsikaj zgodi, kar
bo ponovno odprlo pogajanja za višino sredstev. Več… (AJ)
REDNA LETNA SKUPŠČINA SOS
Skupščina Skupnosti občin Slovenije (SOS) se je včeraj, 3. junija sestala na Brdu pri Kranju.
Skupščino je otvoril predsednik SOS, Franc Kangler, pozdravila sta državna sekretarka na
vladni službi za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) Meta Vesel Valentinčič in
župan Mestne občine Kranj in gostitelj, Damjan Perne. Meta Vesel Valentinčič je povedala
je, da kljub dejstvu, da smo včasih na nasprotnih polih so cilji enotni. Glede rebalansa
proračuna, ki grozi z odvzemom deleža finančnih sredstev občinam, je poudarila, da
pogajanja še potekajo in da bomo skupaj prišli do rešitev, ki ne bodo v škodo občin. Prav
tako se bo pobuda za vzpostavitev informacijske točke, kjer bodo občine dobivale pomoč pri
pridobivanju evropskih sredstev, zagotovo realizirala. Predsednik SOS Franc Kangler je
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ocenil delo SOS v preteklem letu in poudaril, da je bila skupnost zelo uspešna in da je odnos
med župani dober. Nezadovoljstvo pa je izrazil nad položajem občin in slabim sodelovanjem
nekaterih državnih institucij. Prav tako si Vlada z rebalansom proračuna ne sme dovoliti
zmanjševanja sredstev občinam, temveč jih mora povečati za 4 %! V kolikor bomo enotni,
lahko to dosežemo, je še dodal predsednik SOS. Skupščino je vodil predsednik delovnega
predsedstva Anton Peršak, na kateri se je posebno pozornost namenila sledečim
problematikam: Težave v zvezi s sprejemanjem občinskih prostorskih aktov; Rebalans
državnega proračuna; Množično vrednotenje nepremičnin. Več…

(SK)

»Z LOKALNIMI KORAKI IZ GLOBALNE KRIZE«
Zaključeni skupščini je sledila okrogla miza o finančni in gospodarski krizi z naslovom »Z
lokalnimi koraki iz globalne krize«, kjer so županje in župani v dialogu s predstavniki
državne oblasti in zasebnega sektorja iskali primerne odgovore na izzive, ki jih postavlja
gospodarska in finančna kriza. Okroglo mizo je vodil dr. Štefan Čelan, v razpravi pa so med
drugim sodelovali Prof. dr. Jože Mencinger; dr. Branko Lobnikar; Zdenka Kovač, dr. Rado
Genorio, Rajko Dolinšek, Roman Lavtar, in drugi predstavniki iz občin. Govorilo se je
pomembnosti sodelovanja državne in lokalne ravni pri premagovanju finančne in
gospodarske krize, čeprav je slednja težava širšega aspekta. Pomembno se je lotiti reševanja
krize tudi iz zakonodajnega vidika, rešitve pa iskati tudi izven običajnih okvirov, kot na
primer v smeri razvoja turizma mikro destinacij ali pa kako učinkoviteje rabiti energijo ter
tako posledično prihraniti pri energiji. Več (AJ)
STRATEGIJA RAZVOJA ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA
Sekretariat SOS je občinam članicam in komisiji za e‐poslovanje posredoval predlog
Strategije razvoja elektronskega poslovanja, ki je v medresorskem usklajevanju, vendar ga
SOS ni prejel po uradni poti. Sekretariat SOS je pripravljavca (MJU) opozoril na pomembnost
dokumenta za občine in pozval k takojšnji vključitvi SOS v proces usklajevanja dokumenta.
Do njihovega odgovora je sekretariat SOS občinam torej posredoval neuradno prejet
dokument, da se občine z njim seznanijo in pripravijo morebitne predloge za dopolnitev oz.
pripombe. Predloge in pripombe pričakujemo do prihodnjega petka, 12. junija 2009 na e‐
naslov sasa@skupnostobcin.si.
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MEDRESORSKA OBRAVNAVA
PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ
Na Direktoratu za prostor v okviru MOP so pripravili osnutek Uredbe o spremembah in
dopolnitvah Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč. Zaradi lažjega branja in
razumevanja dodajajo tudi čistopis uredbe z označenimi spremembami in dopolnitvami.
Prosimo vas za podroben pregled posredovanega gradiva in za morebitne predloge oziroma
pripombe, na naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, najkasneje do srede 17. 06. 2009.
Predlog

Dodatek čistopisa

LOKALNI ENERGETSKI KONCEPTI
Skupnost občin Slovenije je v medresorsko usklajevanje prejela zadnjo verzijo Pravilnika o
metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov, ki ga je posredovalo MG.
Vljudno vas prosimo, da predloge in pripombe k pravilniku posredujete do 29. junija 2009 na
naslov sasa@skupnostobcin.si.
Predlog pravilnika.
ODVAJANJE IZ KOM. ČISTILNIH NAPRAV
S strani Ministrstva za okolje in prostor smo dobili ponovno v pregled predlog gradiva
Vlade RS za obravnavo in sprejem Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji
snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav. Dopolnjen predlog
gradiva vlade vključuje podrobnejšo obrazložitev finančnih posledic.
Prosimo, da nam vaše pripombe pošljete na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si , najkasneje do
ponedeljka 15.06.2009.
Predlog uredbe
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NAPOVEDNIK DOGODKOV
08.06. / NA SVLR O PRENOSU KMET. ZEMLJIŠČ
V ponedeljek bo na SVLR potekal sestanek SOS, ZOS, MKGP ter Sklada kmetijskih zemljišč
in gozdov RS. Tema sestanka je realizacija 4. točke Dogovora, ki so ga na MF podpisali dne
6.3.09 in je Vlada RS zavezala MKGP, da proučijo možnosti prenosa nezazidanih stavbnih,
kmetijskih in dela gozdnih zemljišč, pomembnih za razvoj občin, s katerimi razpolaga Sklad
v last lokalnih skupnostim. (SK)
09.06. / 36. SEJA KOMISIJE ZA E‐POSLOVANJE
Sestanek komisije za e‐poslovanje pri SOS bo v torek, 9. junija 2009 ob 10.00 uri v sejni sobi
Ministrstva za visoko šolstvo znanost in tehnologijo. Tomas Tišler iz MVZT bo komisiji
predstavil razpis e‐vsebine in e‐storitve. Zatem bodo sledile predstavitve projektnih idej, ki
bi jih lahko prijavili na omenjen ali kakšen drugi razpis, med njimi je pobuda za osvežitev
Strateških dokumentov pri informatizaciji lokalnih skupnosti, Predstavitev možnosti
nadgradnje sistema kazalnikov za občine, Centralni vpis otrok v vrtce, Virtualni TIC in 3D
občine. Komisija se bo seznanila še s sistemom za odgovore na vprašanja v slovenskem
jeziku. Sestanki komisije so odprtega tipa tudi ne‐članom komisije po predhodnem dogovoru
s sekretariatom SOS, da bi ne prišlo do zadrege s prostorom. Za udeležbo lahko pišete na
mail sasa@skupnostobcin.si ali pokličete 02 234 15 00. (SK)
09.06. / SESTANEK Z MG O CENAH EL. ENERGIJE
Med reprezentativnimi asociacijami in vlado je bil podpisan dogovor o višini povprečnine, v
katerem je zapisan tudi sklep v zvezi s cenami električne energije za občine. Ministrstvo za
finance in Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko sta se zavezali, da
bosta skupaj z Ministrstvom za gospodarstvo proučili možnost zagotavljanja električne
energije občinam po drugačni tarifi kot se obračunava danes. V zvezi s tem je Direktorat za
energijo povabil na sestanek, na katerem bi se pogovorili o načelih pri oskrbi z električno
energijo in o pričakovanjih občin v zvezi s tem. (SK)
10.06. / 3. SEJA DEL. SKUPINE ZA MLADINSKO POL.
3. seja delovne skupine za mladinsko politiko pri SOS, bo 10. junija 2009 ob 10.00 uri v
prostorih MO Ptuj. Delovna skupina bo obravnavala odgovore na vprašalnike o mladinski
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politiki in mladinskem delu po občinah, ki jih je sekretariat SOS posredoval občinam;
seznanili se bodo z Okvirjem za sodelovanje na področju mladine, to je pobuda, ki jo je
pripravila Evropska komisija. Prisotni se bodo pogovorili o projektu krepitve kapacitet občin
za razvoj mladinskega dela in instituta participacije mladih v družbenem političnem
življenju občin, ki se pripravlja v okviru programa MLADI V AKCIJI. Predsednik delovne
skupine pa bo podal tudi informacijo o razgovoru z ministrom za šolstvo in šport dr. Igorjem
Lukšičem. Sestanki delovne skupine so odprtega tipa tudi ne‐članom delovne skupine po
predhodnem dogovoru s sekretariatom SOS, da bi ne prišlo do zadrege s prostorom. Za
udeležbo lahko pišete na mail sasa@skupnostobcin.si ali pokličete 02 234 15 00. (SK)
10.6. / LIFE+ PREDSTAVITVENA DELAVNICA 2009
Evropska komisija v sodelovanju s Stella Consulting in MWH organizira predstavitveno
delavnico o programu LIFE+ v Sloveniji. Namen delavnice je predstavitev vsebine in pogojev
razpisa LIFE+ 2009 možnim prijaviteljem. Delavnica bo potekala: 10. junija 2009 v prostorih
Agencije RS za okolje, Ljubljana. Nadaljnje informacije – vključno z navodili za prijavo –
lahko najdete na spletni strani LIFE. … Vabilo; …Dnevni red; … Prijavnica. (SK)
11.06. / SESTANEK SLOVENSKE DELEGACIJE V OR
V četrtek 11. junija se bo v prostorih Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalni
razvoj sestala Slovenska delegacija v Odboru regij. Na sestanku se bo delegacija seznanila s
stališči vlade na točke dnevnega reda 80. plenarnega zasedanja v odboru regij.
12.06. / TURNIR V MALEM NOGOMETU IN ODBOJKI

V petek 12. junija se bo v športnem centru Imeno (v občini Podčetrtek) odvijal prvi
turnir Skupnosti občin Slovenije v malem nogometu in v odbojki. Do danes se je k
sodelovanju prijavilo že več kot 70 tekmovalcev in tekmovalk. Da bo konkurenca
močna kažejo imena prijavljenih igralcev, med katerimi ne manjka niti nekdanji
selektor slovenske reprezentance. Kot občinski svetnik bo tekmoval za ekipo občine
Šmartno ob Paki. Za svoje ekipe bodo nastopali tudi župani in podžupani,
prijavljenih je pet županov in trije podžupani. Za vzdušje ob igrišču in po turnirju bo
poskrbel ansambel iz Podčetrtka s katerim bomo zaplesali pozno v noč in za hrano
ter pijačo je poskrbljeno. V kolikor bi se še želeli prijaviti lahko izkoristite še zadnji
Prijavnica
dan za prijavo to je ponedeljek 8. junija. Vabilo
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17.‐20.06. / MANAGEMENT NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE
Občina Škofja Loka je na razpisu v sklopu programa „Evropa za državljane 2007‐2013“,
aktivnost „Tematsko mreženje partnerskih mest“ uspešno kandidirala s projektom
MAJHNA EVROPSKA MESTA – ŽIVA, KREATIVNA IN INOVATIVNA MESTA ZA
ŽIVLJENJE IN DELO. Projekt vključuje tri mednarodne konference in združuje ljudi iz
lokalnih skupnosti, iz različnih delov Evrope, ki si bodo delili in izmenjavali izkušnje preko
plenarnih predavanj, delavnic in prenosom dobrih praks. Program je namenjen občankam,
občanom, županom, strokovnim delavcem na družbenem, kulturnem, prometno‐okoljskem
področju in strokovni javnosti. Ob odprtju prenovljenega Sokolskega doma – kulturnega
centra v Škofji Loki bo organizirana mednarodna konferenca z naslovom »Management
naravne in kulturne dediščine«. Udeležba na konferenci je možna na podlagi predhodno
poslane prijavnice in brezplačna – sofinanciranje s strani Občine Škofja Loka in Evropske
skupnosti. Število mest je omejeno, prevodi zagotovljeni. Vljudno vabljeni! (mag. Andreja R.
Megušar, Občina Škofja Loka, programski vodja konference)
18.06. / POSVET O JAVNEM NAROČANJU
Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju s predavateljem Milanom Železnikom in Službo
Vlade RS za evropske zadeve, vljudno vabi na delovni posvet: »ODGOVORI NA
NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA PRI JAVNEM NAROČANJU«, ki bo v četrtek, dne
18.06.2009, s pričetkom ob 09.30 uri,v prostorih Austria Trendhotela, Dunajska 154, Ljubljana
–
dvorana
Kronos.
Udeleženci
delovnega
posveta
lahko
na
naslov
sinisa.plavsic@skupnostobcin.si pošljete dodatna vprašanja, na katera bodo predavatelji na
Prijavnica.
posvetu odgovorili. Vabilo.
30. SEJA VLADE RS, 04.06.2009
SPREMEMBE ZAKONA O JAVNIH FINANCAH
Vlada RS je sprejela predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah.
Spremembe se nanašajo na namenske prihodke od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja,
upravljanju denarnih sredstev sistema EZR, ter ustanovitev Fiskalnega sveta.
Spremembe določajo novi namenski prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja
zaradi odpadnih voda in namenski prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanja okolja
zaradi odlaganja odpadkov. Potreba za takšno ureditev izhaja iz dejstva, da se kot namenski
prihodki štejejo zgolj tisti, ki jih kot take določata ZJF in ZIPRS. Ker so okoljske dajatve
prihodki občinskih proračunov, bi, v kolikor ZJF ne bi bil dopolnjen, občine prosto presojale
ali bodo v občinskem odloku te prihodke ocenile kot namenske. (Vir: Vlada RS)
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DOLOČITEV PODSKUPIN NEPREMIČNIN
Vlada RS je sprejela Uredbo o določitvi podskupin znotraj posameznih skupin istovrstnih
nepremičnin in o podatkih za pripis vrednosti po podskupinah nepremičnin.
Uredba določa podrobnejšo delitev skupin istovrstnih nepremičnin, ki so določene z
Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/06) v podskupine, in
podrobnejše podatke za pripis vrednosti nepremičnin po posameznih podskupinah
nepremičnin, določenih s to uredbo.
Temeljni kriterij pri razdelitvi skupin istovrstnih nepremičnin v podskupine je trg
nepremičnin. Nepremičnine, ki so predmet pravnega prometa na trgu nepremičnin,
neposredno vplivajo na določitev modelov ocenjevanja njihovih tržnih vrednosti, zato so
skupine istovrstnih nepremičnin razdeljene na take podskupine, kot jih zaznava trg oziroma
ponudba in povpraševanje na trgu. Za vsako podskupino skupin istovrstnih nepremičnin so
natančno, v skladu z enotno klasifikacijo stavb, navedene stavbe, ki se po uredbi razvrščajo v
posamezne podskupine. Na takšen način je nedvoumno določeno, katere stavbe se v skladu
z predpisano standardizacijo stavb razvrstijo v posamezno podskupino skupine istovrstnih
nepremičnin. (Vir: Vlada RS)
STRATEGIJA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
Vlada RS se je seznanila in potrdila Strategijo ravnanja z nepremičnim premoženjem.
Ravnanje s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti, evidence in
interni trg nepremičnega premoženja je od leta 2007 enovito urejeno v Zakonu o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin in v Uredbi o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin. Vsaka odločitev o ravnanju z nepremičnim premoženjem v lasti države temelji v
prvi vrsti na zaključku, da ta prinaša Republiki Sloveniji največje možne ekonomske učinke.
Dolžnost gospodarnega ravnanja z nepremičninami nalaga upravljavcem že zakon.
Upravljavci morajo poskrbeti, da se postopki prodaje vodijo skladno z veljavno zakonodajo,
vse aktivnosti pa morajo biti takšne, da prinesejo najboljši rezultat za državo, kar pomeni
največji možen ekonomski učinek. Upravljavci nepremičnega premoženja v lasti države in
organi pristojni za reševanje prostorske problematike, so zato pri pripravi posamičnih
programov ravnanja v vsebinskem smislu dolžni dati osrednji poudarek obrazložitvi
ekonomske utemeljenosti predlaganega pravnega posla.
Namen sprejema Strategije ravnanja z nepremičnim premoženjem je uresničevanje načela
gospodarnosti. Strategija so obvezne usmeritve, ki so jih dolžni spoštovati vsi upravljavci
nepremičnega premoženja Republike Slovenije in organi pristojni za reševanje prostorske
problematike, kadar ravnajo z nepremičnim premoženjem na podlagi splošnih predpisov.
Strategija pa ni obvezna za Državni zbor Republike Slovenije, Državni svet Republike
Slovenije, Ustavno sodišče Republike Slovenije, Računsko sodišče Republike Slovenije,
Varuha človekovih pravic ter druge samostojne in od Vlade Republike Slovenije neodvisne
državne organe. Iz strategije ravnanja z nepremičnim premoženjem so razvidne jasne
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usmeritve, ki bodo pripomogle k večji učinkovitosti gospodarjenja z nepremičnim
premoženjem. Pri pripravi predloga je Ministrstvo za javno upravo izhajalo iz dosedanjih
izkušenj priprave in kontrole pravnih poslov, priporočil in ugotovitev Računskega sodišča
RS ter vizije razvoja na področju nepremičnin, kakor jih vidi Ministrstvo za javno upravo.
(Vir: Vlada RS)
SOGLASJE K POBUDI OBČINE DIVAČA
Vlada izdaja Občini Divača soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v
območju Lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Razdrto–Fernetiči. Določa pa naslednje
predhodne pogoje za načrtovanje, ki jih mora Občina Divača upoštevati pri načrtovanju
prostorskih ureditev lokalnega pomena:
 prostorske ureditve lokalnega pomena, ki se načrtujejo v območju lokacijskega načrta,
se uskladi s projektnimi rešitvami avtoceste Razdrto–Fernetiči ter ostalih pripadajočih
objektov in naprav, pri tem se med drugim upošteva ustrezno niveleto ter način
odvodnjavanja načrtovane ceste;
 prostorske ureditve lokalnega pomena se načrtujejo ob upoštevanju možnosti širitve
avtoceste Razdrto–Fernetiči za en prometni pas, to je minimalno 7 m od roba cestnega
sveta;
 upravljavec avtoceste Razdrto–Fernetiči se določi kot nosilec urejanja prostora, v
postopku izdaje gradbenih dovoljenj za objekte načrtovane v varovalnem pasu
avtoceste pa kot soglasodajalec;
 Občina Divača mora Vlado RS obvestiti o sprejetem odloku o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Sežana za območje
občine Divača za obdobje 1986–2000 in družbenega plana občine Sežana za območje
občine Divača za obdobje 1986–1990 ter ga takoj po sprejemu posredovati Vladi
Republike Slovenije.
NOVIČKE DRUGIH
PRIJAVA NA RAZPIS PROGRESS‐ VP‐2009‐006
Evropska komisija je v okviru programa Progress za leto 2009 objavila omejeni javni razpis
na področju socialne zaščite in vključevanja številka VP/2009/006 z naslovom »Ukrepi,
povezani z razvijanjem administrativnih podatkovnih nizov in modelov za analize trga dela
in pokojnin«. Ker Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve na navedenem javnem
razpisu ne bo sodelovalo, pozivamo zainteresirane organizacije, ki izpolnjujejo pogoje
javnega razpisa, da nam najkasneje do 18. junija 2009 posredujejo projektni predlog za
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prijavo. Več informacij o prijavi najdete v priloženem dopisu, ki bo tudi dosegljiv tudi na
spletni strani MDDSZ.
SPLETNO MESTO WWW.ROMSKENOVICE.SI
Na Urad Vlade RS za narodnosti se je obrnil novinar in predsednik društva Cigani nekoč ‐
Romi danes, gospod Bogdan Miklič, ki je urad seznanil z obstojem spletnega mesta (blog),
katerega skrbnik je sam, ter prosil za pomoč pri seznanitvi širše javnosti s to informacijo.
Najrazličnejše novice, fotografije, video in zvočne posnetke, povezane z Romi, ki se
osredotočajo predvsem na pozitivna sporočila in način poročanja, si lahko tako ogledate na
spletni povezavi www.romskenovice.si (blog).
EKO OGRAJE ZA HONG KONG IZ SLOVENIJE
Konec aprila so v Hong Kongu razglasili rezultate mednarodnega natečaja za protihrupno
zaščito treh pomembnih prometnic. V konkurenci 109 predlogov so drugo nagrado podelili
predlogu arhitekturne pisarne Sadar Vuga Arhitekti iz Ljubljane. (vir in več Trajekt)
EVROPSKE VOLITVE
Inštitut za elektronsko participacijo je pozval nosilce list in kandidate na volitvah za
Evropski parlament k posredovanju odziva na poročilo spletne razprave ʺKaj pričakujemo
od evropskih poslank/cev v novem mandatu?ʺ, ki poteka na moderiranem spletnem
Državljanskem forumu evropske volitve 2009 www.evropske‐volitve.si. Do 4. junija so se na
moderatorsko poročilo spletne razprave in vprašanja uporabnikov foruma ter izhodiščna
vprašanja razprav odzvali naslednji kandidati in kandidatke oz. liste: dr. Romana Jordan
Cizelj (SDS), mag. Tanja Fajon (SD), mag. Darko Krajnc (SMS), dr. Marta Ciraj (SLS), dr. Lev
Kreft (SD), g. Karl Erjavec (DeSUS), Neodvisna lista za pravice bolnikov, g. Lojze Peterle
(NSi) in g. Sergej Čas (SNS). Odzivi kandidatov in kandidatk so objavljeni na spletni
povezavi foruma http://www.evropske‐volitve.si/odzivi_kandidatov‐tk/.

10
Tedenske novice SOS / 1.‐5.6.2009
Št. 22

NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV
UREJA OKIOS WWW.OIKOS.SI

SOFINANCIRANJE PROJEKTOV SOCIALNIH PARTNERJEV
Javni razpis za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev za leta 2009, 2010 in 2011
Predmet razpisa: sofinanciranje projektov socialnih partnerjev za krepitev njihove
institucionalne in administrativne usposobljenosti na področju socialnega dialoga in sicer
preko:
a)
informiranja, mreženja, povezovanja znotraj, med socialnimi partnerji ter z drugimi
organizacijami civilne družbe ter zagotavljanja podpornih storitev na področju socialnega
dialoga v Republiki Sloveniji;
b)
usposabljanj in izobraževanj socialnih partnerjev,
c)
promocije in ozaveščanja javnosti ter posebnih ciljnih skupin glede pomena
socialnega dialoga in socialnih partnerjev,
d)
študij, analiz, raziskav ter prenosa dobrih praks za razvoj socialnega dialoga,
e)
vzpostavitve, razvoja in krepitve struktur in sistemov v podporo razvoju socialnega
dialoga (kot npr. regionalni ekonomsko socialni sveti itd.).
Upravičenci: organizacije socialnih partnerjev, ki so združene v Ekonomsko-socialni svet
oziroma podpisnice Pravil Ekonomsko socialnega sveta.
Upravičeni stroški: stroški dela zaposlenih na projektu (plače in drugi stroški dela, stroški
službenih poti), stroški storitev zunanjih izvajalcev, vezanih neposredno na projekt (plačila
avtorskih honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah, plačila za delo preko študentskega
servisa, plačila po pogodbah o opravljenih storitvah), stroški izobraževanja in usposabljanja
za zaposlene oziroma druge osebe, ki opravljajo funkcije oziroma naloge pri
upravičencu/članih upravičenca, informacijsko‐komunikacijska tehnologija (IKT) – največ do
9% vseh upravičenih stroškov, posredni stroški ‐ namenjeni kritju splošnih stroškov
poslovanja: telekomunikacij (telefon, internet), elektrike, ogrevanja, komunalnih storitev,
upravljanja, pisarniškega in potrošnega materiala, drobnega inventarja, najema poslovnih
prostorov od tretjih pravnih ali fizičnih oseb ipd. – pavšal v višini 9% upravičenih
neposrednih stroškov projekta.
Višina sofinanciranja: do 100% upravičenih stroškov
Rok za oddajo: do 3. 7. 2009 do 13:00 ure. Več info TUKAJ.
KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 42PO09
Predmet razpisa: krediti Eko sklada za okoljske naložbe pravnih oseb in samostojnih
podjetnikov posameznikov na območju Republike Slovenije.
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Upravičenci: občine, gospodarske družbe in druge pravne osebe ter samostojni podjetniki
posamezniki.
Upravičeni nameni:
A) Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za naslednje namene:
Najvišji delež kredita je 90 % priznanih stroškov naložbe.
B) Zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov) za
naslednje namene:
Najvišji delež kredita je 80 % priznanih stroškov naložbe.
C) Gospodarjenje z odpadki za naslednje namene:
Najvišji delež kredita je 80 % priznanih stroškov naložbe.
D) Varstvo voda za naslednje namene:
Najvišji delež kredita je 80 % priznanih stroškov naložbe.
E) Odvajanje odpadnih vod ali oskrbo s pitno vodo za:
Najvišji delež kredita je 50 % priznanih stroškov naložbe.
Višina kredita: od 50 % do 90% priznanih stroškov naložbe, višina posameznega kredita je
omejena na 2 mio EUR, najnižji znesek kredita pa znaša 50.000,00 EUR.
Rok za oddajo: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 18.12.2009. Več info TUKAJ.
ENERGETSKE PRENOVE VEČSTANOVANJSKIH STAVB
JR za sofinanciranje projektov izgradnje in energetske prenove večstanovanjskih stavb
Predmet razpisa: sofinanciranje projektov A) izgradnje in B) energetske prenove
večstanovanjskih stavb, pri čemer gre lahko za samostojno stoječe stavbe, stanovanjske
bloke, stolpiče ali stolpnice.
Upravičenci: ‐ občine (vključujoč mestne občine), njihovi proračunski skladi ustanovljeni za
pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj, javni nepremičninskim skladi in pravne osebe,
vpisane v register neprofitnih stanovanjskih organizacij iz 152. člena SZ‐1 ter
‐ gospodarske družbe in druge pravne osebe (tudi pravne osebe po določbah 96. in 97. člena
Zakona o javno‐zasebnem partnerstvu (Ur.l. RS, št. 127/2006), s sedežem v Republiki
Sloveniji.
‐ zemljiškoknjižni etažni lastniki stanovanj, ki lahko podajo vlogo samostojno preko organov
po določbah stanovanjske zakonodaje ali preko vsakokratnega upravnika, pooblaščene
fizične ali pravne osebe.
Upravičeni nameni:
a) novogradnjo energetsko varčnih večstanovanjskih stavb iz I. 1. tega razpisa tako, da daje
ugodna dolgoročna stanovanjska posojila v višini do največ 100 eurov/m2 uporabne
površine, kot jo v nadaljevanju opredeljuje ta poziv.
b) energetsko prenovo večstanovanjskih stavb iz I. 1. tega razpisa tako, da daje ugodna
dolgoročna stanovanjska posojila v višini do 70 eurov/m2 uporabne površine, kot jo v
nadaljevanju opredeljuje ta poziv.
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Višina kredita: višina posojila, ki se odobri po posamezni vlogi je odvisna od doseženih
učinkov (standardov) energetsko varčne gradnje in jo SSRS ugotovi po merilih tega razpisa.
Obrestna mera za odobreno posojilo je letna v višini 6 mesečnega EURIBOR + 0,3% in se
obračunava na stanje glavnice.
Rok za oddajo: do porabe sredstev oz. najkasneje do 31.12.2009. Več info TUKAJ.
MEDNARODNE NOVIČKE
10% EU PRORAČUNA ZA BREZPOSELNOST
Brezposelnost v Evropski raste, zato želi Komisija čim hitreje pomagati ljudem, ki jih je
prizadela recesija. Evropska komisija je predlagala tudi odpravo zahteve, da morajo države
članice EU nekaj sredstev dodeliti same. 19 milijard EUR bi zagotovili iz socialnega sklada, ki
namenja sredstva za zaposlovanje in zmanjševanje razlik v življenjskem standardu. Za
obdobje 2007‐2013 je EU skladu namenila sredstva v višini 77 milijard EUR – približno 10 %
svojega skupnega proračuna. Predlagana sredstva bodo namenjena prekvalifikaciji delavcev,
pomoči pri iskanju nove zaposlitve in ustanovitvi lastnega podjetja. Vlade bi lahko denar
uporabile tudi za nadomestilo delavcem za skrajšani delovnik – izgubo zaslužka, kadar
delodajalci skrajšajo delovni čas zaradi pomanjkanja naročil. Mnoge države EU
subvencionirajo skrajšani delovnik in v času gospodarske krize na delovnih mestih obdržijo
na stotine tisočev delavcev. S pomočjo Evropske investicijske banke Evropska komisija
predlaga vzpostavitev programa, ki daje na voljo 500 milijonov EUR za mikro posojila
ljudem, ki želijo ustanoviti svoje podjetje. Iz obstoječih sredstev EU bi predodelili novemu
programu mikroposojil približno 100 milijonov EUR. EU doživlja najhujšo recesijo v zadnjih
desetletjih. Reševalni načrt za spodbujanje gospodarstva bi moral obroditi prve sadove
naslednje leto – ko bo v gospodarstvu delo izgubilo že 8,5 milijonov ljudi. Brezposelnost v
evrskem območju se bo do konca leta 2010 najverjetneje povzpela na 11,5 %, s čimer bi
dosegla najvišjo stopnjo po drugi svetovni vojni. (vir: EK)
ZMANJŠANJE EMISIJ TOPLOGREDNIH PLINOV V EU
Komisar za okolje Stavros Dimas je pozdravil novico, da so emisije toplogrednih plinov iz
EU padle že tretje leto zapored. Popis emisij, ki ga je pripravila Evropska agencija za okolje
za leto 2007, tj. zadnje leto za katero so na voljo popolni podatki, kaže da so se emisije EU‐15
zmanjšale za 1,6% v primerjavi z letom 2006, gospodarska rast pa je znašala 2,7%. Zaradi
tega zmanjšanja so emisije v EU‐15 za 5% pod njihovimi ravnmi v izhodiščnem letu (v večini
primerov je to leto 1990). Zmanjšanje emisij v EU‐15 za 1,6 % med letoma 2006 in 2007 je bilo
v nasprotju s povečanjem BDP za 2,7% v istem obdobju. To pomeni, da je EU uspelo še bolj
zmanjšati povezavo med emisijami in gospodarsko rastjo. S tem je EU‐15 na dobri poti k
uresničitvi svojega cilja iz Kjotskega protokola, v skladu s katerim naj bi bile njene emisije v
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obdobju 2008‐ 2012 v povprečju najmanj za 8% pod ravnmi iz izhodiščnega leta. Emisije v
EU‐27 so se isto leto zmanjšale za 1,2% tako da so bile za 12,5 % manjše kot v izhodiščnem
letu. Več informacij lahko najdete tukaj (BA)
PROGRAM ZA EVROPO: PREDLOGI CIVILNE DRUŽBE
Evropski ekonomsko‐socialni odbor (EESO) je v 29. maja v Ljubljani pripravil razpravo s
slovenskimi člani EESO in s slovenskimi kandidati za volitve v Evropski parlament Na
srečanju je bil predstavljen EESO in njegovo delo v Sloveniji ter dokument Program za
Evropo: predlogi civilne družbe. S tem dokumentom se ESSO prvič odkar obstaja, celovito
podrobno opredeljuje do aktualne politične razprave o nujnih, konkretnih vprašanjih Evrope
in zavzame stališče do izhoda iz gospodarske in družbene krize. Celoten program lahko
najdete tukaj (BA)
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